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1. Úvod 

Vážení přátelé kynologie, 

Dovolte mi, abych v úvodním slovu k výroční zprávě za rok 

2021 krátce zhodnotila uplynulý rok. Členové našeho 

kynologického spolku opět zvelebovali areál cvičiště. Zde 

trávíme volný čas se svými čtyřnohými kamarády a 

upevňujeme jejich výcvik a socializaci. Výcvik je veden 

odbornými instruktory. Věnujeme se i široké veřejnosti. 

 

K udržení našeho cvičiště nám především finančně 

napomáhá Město Úpice, kterému patří velké poděkování. 

Zároveň musím poděkovat i našim členům a jejich 

rodinám, protože všichni udržujeme veškeré prostory 

areálu i přilehlé okolí. Situaci nám komplikovala covidová 

pandemie a nemohli jsme uskutečnit akce pro veřejnost, 



především pro děti. Doufáme, že rok 2022 bude pro nás 

příznivější.  

 

2. Členská základna 

Řádným členem kynologického svazu se může stát pouze 

fyzická osoba a to pouze jednou, prostřednictvím České 

kynologické organizace. V roce 2021 měla naše úpická 

základna registrovaných 21 členů, všichni s hlasovacím 

právem. 

    

3. Činnost v roce 2021 

Psí školička – výcvik základní poslušnosti 

Kurz je speciálně upraven pro štěňata od 4měsíců. 

Cvičení je zaměřeno na řádnou socializaci a základní 

ovladatelnost. Délka kurzu je stanovena na 8 výcvikových 

hodin. V letošním roce prošlo výcvikem 10 týmů (psovod a 

jeho pes). 

 

Výcvik poslušnosti pro pokročilé psy 

Tento výcvik následuje po projití psí školičky a psovod se 

svým psem připravuje na další výcvik a dále prohlubuje 

socializaci a učí se psem překonávat překážky. V letošním 

roce prošlo výcvikem 8 týmů (psovod a jeho pes) 

 

     Beseda s veterinární lékařem 

Akce proběhla na úpické Dřevěnce a přednášejícím byl 

MVdr. Ondřej Vlček. Beseda byla zaměřena na cestování 

se psy, přípravu  na psí stáří a probíhala z řad 

zúčastněných diskuse.  



 

Plavání se psy 

Tato akce byla nabídnuta široké veřejnosti a to na rybníku 

ve Vlčkovicích v horkých dnech. Vodní cvičení je 

zaměřeno na posilování psích svalů a získávání fyzické 

zdatnosti. 

 

Psí túrka 

Pochod se uskutečnil na trase Úpice – kynolog.cvičiště- 

Libňatov-Maršov- Radeč- a zpět kynologické cvičiště. Tato 

akce je mezi veřejností velmi oblíbená.  

 

Workshop 

Tato akce byla nabídnuta veřejnosti a hlavním tématem 

bylo péče o psa. ( stříhání drápků, čištění uší, stříhání 

chlupů,..) 

 

Cvičení s prvky agilit a procvičování hlavolamů 

O tento výcvik je z řad veřejnosti zájem. Psovod se učí 

nabídnout psovi i další aktivity. Kurzy probíhaly na 

úpickém ky- nologickém cvičišti.  

 

Socializační procházky a úklidové procházky 

Tyto procházky jsou zaměřeny na úklid našich lesů, luk a 

okolí našeho města. Při této činnosti se dále uplatňuje 

výcvik psů jako je přivolání a dalších povelů.  

 

Aktivity spojené se zlepšování zázemí 

Každoročně ZKO zahajuje svoji činnost brigádou a jarním 

úklidem, kdy je uklízen samotný areál cvičiště, tak i blízké 

okolí. Naši psi se dočkali nových 20odkládaček a dokončili 

se práce na samotné klubovně. Členové též uklidili 



plecháč, kde nyní máme veškeré pomůcky pro výcvik psů. 

Po celou sezónu se průběžně sekala tráva v celém areálu 

a přilehlé louce.  

 

4. Finanční zpráva 

V roce 2021 Kynologická organizace 413 Úpice 

vykonávala činnost v souladu se stanovami a se všemi 

vnitřními předpisy. Účetnictví bylo vedeno v souladu 

s platnými předpisy pro vedení  účetnictví. 

 

Příjmy byly tvořeny převážně z členských příspěvků členů, 

z pořádání psích školiček a akcí pro veřejnost. Město 

Úpice nám poskytla příspěvek na činnost a na akce 

v celkové částce 18 491Kč. Tímto bych ráda poděkovala 

našemu vedení, poněvadž bez těchto dotací bychom těžko 

mohli plnohodnotně provozovat veškerou činnost.  

 

Výdaje jsou tvořeny: z velké části nákupem nových 

výcvikových pomůcek, pojištění cvičiště, servis WC, 

údržba cvičiště, a dalších položek. Vše je řádno evidováno 

– DKP. 

 

5. Výbor pro rok 2021 

Členská schůze se konala 6.11.2021 

 

Předseda: Lenka Henychová 

Jednatel: Petra Hrušková 

Pokladník: Peterková Pavlína 

Revizor: Ždarská Silvie 

 

 



6. Záměr 

Záměrem naší základní kynologické organizace pro rok 

2021 bylo:  

- Pokračovat ve stávajícíh aktivitách 

- Zapojovat širokou veřejnost pro kynologickou činnost 

- Připravit pro členy tzv. rodinný cvičák a naučit psy 

něčemu novému 

- Velmi bolavým místem našeho cvičiště je oplocení 

našeho areálu. Stávající plot byl poničen v roce 2017 

silnou vichřicí. 

 

7. Poděkování 

Touto cestou bych velmi ráda poděkovala především 

Městu Úpice, která je též vlastníkem celého kynologického 

cvičiště. Po několik let nám finančně pomáhají provozovat 

naší činnost. Nesmím zapomenout na Televizi JS – 

p.Středa, Redakci Úpických novin, Hvězdárně Úpici a 

Informačnímu středisku Úpice, Městskému muzeu a 

především našim členům. 

Budu doufat, že se i v dalším roce budu setkávat se 

zájmem o naše cvičiště.  

     

8. Kontakt a identifikační data 

Adresa ZKO:  Základní kynologická organizace 413 

                        Pod Městem 624 

                        542 32 Úpice 

IČO:  64203247 

Předseda:    Lenka Henychová 

Zpracovala 12.12.2021                                        

Henychová Lenka 


